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 מחשבת ישראל

 19.04.2016תאריך עדכון:                                                          
 
 

  שערי אורה לר' יוסף ג'קטליה

 30216/01מס' הקורס: 

 פרופ' דניאל אברמסהמרצה: 

 הרצאה  סוג הקורס:

 : תשע''ז    לימודיםשנת 

                    ב': סמסטר

 ש"ש 1:  היקף שעות

 
 

 )מטרות על / מטרות ספציפיות(: מטרות הקורסא. 

ספר שערי אורה הוא ספר המבוא לעשר ספירות החשוב  מטרת הקורס ללמוד את 

, יוסף, ג'קטילה. נקרא בכיתה מתוך המהדורה של וורשה: ביותר בימי הביניים

 http://www.hebrewbooks.org/20243ספר שערי אורה, ורשה תרמ"ג 

 

 )רציונל, נושאים( :תוכן הקורסב. 

ואז נפנה ללימוד בספר נלמד בכיתה מבוא לתורת עשר הספירות של המקובלים, 

 שערי אורה לר' יוסף ג'קטילה

 

 )שיטות ההוראה, שימוש בטכנולוגיה, מרצים אורחים( מהלך השיעורים:

 

 )רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב(תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: 
 

 נושא השיעור מס' השיעור

 מבוא לתורת עשר הספירות  1

 מבוא לכתבי ר יוסף ג'קטילה 2

 קריאה בספר שערי אורה 3

 קריאה בספר שערי אורה 4
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 שערי אורהקריאה בספר  5

 קריאה בספר שערי אורה 6

 קריאה בספר שערי אורה 7

 קריאה בספר שערי אורה 8

 קריאה בספר שערי אורה 9

 קריאה בספר שערי אורה 10

 קריאה בספר שערי אורה 11

 קריאה בספר שערי אורה 12

 קריאה בספר שערי אורה 13

 קריאה בספר שערי אורה 14

 
 

 :חובות הקורסג. 

 אין  קדם: דרישות

 

 חובות / דרישות / מטלות:

 , השתתפות בכיתה, עבודה בסוף הקורסנוכחות, קריאת חובה

 

נוכחות, קריאת חובה, השתתפות  :מרכיבי הציון הסופי )ציון מספרי / ציון עובר(

 הקורסבכיתה, עבודה בסוף 

 

 )חובה/רשות( ביבליוגרפיה:ד. 

 http://www.hebrewbooks.org/20243 תרמ"ג רשהג'קטילה, יוסף, ספר שערי אורה, ו

 יוסף בן אברהם גיקטיליה , שערי אורה,  -גיקטילה, שערי אורהבן שלמה, 'מבוא',  בתוך 

  .שלמה, ספריית 'דורות', תשמ''א-מהדורה יוסף בן

 הוס, בעז. 'הגדרת הסמל של ר' יוסף ג'יקטיליה וגלגוליה בספרות הקבלה', קולות רבים, 

 . 157-176א )תשנו( 

 וילר, משה חיים )תשל"ב(: 'תורת הקבלה של ר' יוסף גיקטילה בספריו "גנת אגוז" ו"שערי 

 .קפ"ו-אורה"', בתוך טמירין א )תשל"ב(, עמ' קנ"ז

 גוטשל, רולנד )תשמ"ט(: 'תורת הנבואה של ר' יוסף גיקטיליה ור' משה די ליאון', בתוך 

  .217-237משמ"ט(, עמ' מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ח )
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לפי הביבליוגרפיה, פריטים  ( וספרי עזר נוספים:textbooksספרי הלימוד )

 בספריה

 

  חומר מחייב למבחנים:

  Gates of Light by R. Joseph Gikatilla שם הקורס באנגלית:

 


